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Przy współudziale: 

Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, 

Towarzystwa Przyjaciół Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

Termin: 22 kwietnia 2016 r., godz. 9.00. 

 

Ogólne cele konkursu: 

Rozwijanie zainteresowań historią i dniem współczesnym Piotrkowa Trybunalskiego. 

Celebrowanie obchodów 800-lecia istnienia miasta. 

Kształcenie postawy świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu wspólnoty lokalnej, 

zachowania i pomnażania dziedzictwa kulturowego. 

Wzmacnianie więzi ze środowiskiem lokalnym; poczucie dumy z przynależności do własnego 

regionu.  

Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska lokalnego. 

Rozwijanie możliwości twórczych. 

Promowanie uczniów prezentujących wysoki poziom wiedzy o historii miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego. 

 

Zasady uczestnictwa i przebieg konkursu: 

W konkursie uczestniczą najlepsze trzyosobowe zespoły uczniowskie /uczniowie klas IV-VI/, 

wyłonione śpośród uczniów poszczególnych szkół w szkolnych eliminacjach, które do dnia 

12.01.2016 r. prześlą na adres Szkoły Podstawowej nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim kartę 

zgłoszenia uczestnictwa wraz z potwierdzeniem zaznajomienia się z regulaminem  

i zaakceptowaniem go. Z jednej szkoły mogą zostać zgłoszone najwyżej trzy zespoły. 

 

I. Etap - eliminacje szkolne (07.12-16.12.2016 r.) 

 

Test wiedzy „Najlepsi z najlepszych” 

Ten etap jest przeprowadzany przez nauczyciela - szkolnego koordynatora konkursu, który  

w dniach od 7 do 16 grudnia 2016 r. przeprowadzą test wiedzy o historii Piotrkowa 

Trybunalskiego – od założenia do czasów współczesnych. Do testu mogą przystąpić wszyscy 

chętni uczniowie  

z klas IV-VI (ten etap ma na celu popularyzację wiedzy o Piotrkowie w 800-ną rocznicę 

założenia miasta). Test będzie do pobrania na stronie internetowej naszej szkoły 7 grudnia, 

karta odpowiedzi też po 19 grudnia. Na jego napisanie uczniowie mają 45 minut. Koordynator 

sprawdza prace oraz dokonuje selekcji uczniów do etapu II. Do dnia 12.01.2017 r. na adres SP 

13 przesyła protokół  

z przeprowadzenia szkolnych eliminacji oraz kartę zgłoszenia zespołów do II etapu. 

 

II. Etap  



 

Zadania testowe (30.01-3.03.2017 r.) 

Zespoły w dogodnym dla siebie terminie w dn. 30.01 – 03.03.2017 r. (wyłączając soboty)  

w godz.10.00-15.00 zgłaszają się w Centrum Informacji Turystycznej (ul. Zamurowa 11), aby 

odebrać instrukcje do zadań wykonywanych w Rynku, siedzibie piotrkowskiego oddziału 

PTTK 

 i Miejskiej Bibliotece Publicznej. Wszystkie zadania należy wykonać w dniu odebrania 

instrukcji w wyznaczonym czasie pracy. Wykonanie zadań wymaga przemieszczania się w 

terenie (CIT, Rynek, PTTK, MBP). Praca nad zadaniami w poszczególnych punktach 

przewidziana jest na 10-25 min od momentu otrzymania zadania w danym miejscu. Za 

bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel zgłaszający zawodników do konkursu. 

W II. etapie sprawdzeniu będzie podlegać orientacja w terenie, posługiwanie się mapą, 

czytanie ze zrozumieniem, używanie pojęć związanych z dziejami miasta (od początku grodu 

do czasów współczesnych), rozpoznawanie wybitnych Polaków związanych z historią 

Piotrkowa, układanie zdarzeń w porządku chronologicznym, odczytywanie wieku na 

podstawie daty i umieszczanie go na taśmie czasu. W tym etapie zespół może zdobyć 

maksymalnie 15 punktów.  

 

III. Etap  - (22.04.2016 r.) zmagania konkursowe przebiegają w dwóch częściach. 

 

Losowanie obiektu – 10.03.2017 r. godz. 9.00 

 

część I. 

Zespoły poprzez ciekawe scenki teatralne prezentują wcześniej wylosowany przez siebie 

obiekt 

z podanej listy zabytków. Prezentacja może być muzyką. Występ nie może przekroczyć 10 

min.  

Jury oceni: 

� rzeczowość wypowiedzi, 

� swobodę posługiwania się barwnym językiem, 

� umiejętność zaciekawienia słuchaczy, 

� oryginalność występu, 

� stroje, 

� rekwizyty. 

W tym etapie zespół może zdobyć maksymalnie 8 punktów. 

Po podsumowaniu wyników etapu II i części I etapu III jury zakwalifikuje 5 najlepszych 

zespołów do części II – finałowej. 

 

część II - finałowa 

Zespoły rozpoznają i prezentują  wylosowany obiekt (w tym również pomniki oraz 

zabytkowe nagrobki sławnych piotrkowian i ludzi związanych z naszym miastem) oraz 

podają nazwy ulic, którymi można dojść od podanego punktu do  przedstawionego obiektu. 

 

W wypowiedzi o obiekcie należy uwzględnić: 

- pełną nazwę obiektu, 

- lokalizację /wskazanie na nazwę ulicy/, 

- funkcję dawną, (w zależności od obiektu również obecną), 

- czas powstania oraz wzmiankę o budowniczych czy fundatorach obiektu. 

 

Czas na obejrzenie i udzielenie odpowiedzi wynosi 3 minuty. Za pełne przedstawienie obiektu  



i trasy zespół może uzyskać 5 punktów. 

 

Lista obiektów do prezentacji i przewidzianych do rozpoznania oraz test wiedzy będzie 

umieszczona na stronie internetowej SP 13 dnia 1 grudnia 2016 r. 

 

Zwyciężają zespoły, które w łącznej punktacji zdobyły największą liczbę punktów. 

W sytuacji, gdy wystąpią miejsca ex aequo, zostanie zorganizowana dogrywka rozstrzygająca 

o zwycięstwie zespołu /rozpoznawanie obiektów/. 

Zwycięskie zespoły otrzymają nagrody rzeczowe. 

Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie otrzymują pamiątkowe dyplomy. 

 

* W wyjątkowych sytuacjach jury może zezwolić na udział w konkursie dwuosobowych 

zespołów. 

** Jury ma prawo zmienić liczbę zespołów przystępujących do finału. 
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